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Jayme
da 
costa
Ao longo dos seus 100 anos de actividade, a Jayme da Costa 

tornou-se numa das mais conceituadas empresas no ramo 

da Engenharia. As suas realizações ao nível das instalações 

eléctricas, assim como na concepção e fabrico de aparelhagem 

eléctrica MT e BT, conferiram-lhe reconhecimento nacional e 

internacional. Com sede no Porto (Portugal), onde tem também 

a sua unidade fabril de fabrico de aparelhagem eléctrica, a 

Jayme da Costa conta com cerca de 350 colaboradores distri-

buídos por Portugal e pelas suas filiais na Europa, América do 

Sul e África.

A Jayme da Costa 
desenvolve a sua 
actividade em 
várias áreas

Todas as actividades estão 

englobadas num Sistema de 

Gestão da Qualidade,  

Ambiente e Segurança que  

está certificado segundo  

os referenciais ISO9001, 

ISO14001, OHSAS 18001 

pela APCER /IQNET e AFNOR.



A

EUROPA

Portugal
Espanha
França e DOM/TOM
Itália
Roménia

AMéRICA dO SUl

Uruguai

ÁFRICA

Angola
Cabo Verde
Moçambique



4



5

eólicos
parques

A Jayme da Costa 
garante uma 
Instalação
‘Chave-na-mão’

A Jayme da Costa realiza a instalação de parques eólicos cobrindo 

toda as fases de realização deste tipo de projectos:

•		Trabalhos de construção civil dos acessos, valas de cabos

e dos maciços dos aerogeradores

• Construção	civil do edifício de comando e da subestação

• 	Instalação	eléctrica de média e baixa tensão, comando e

controlo.

Por todo o mundo, a Jayme da Costa conta com mais de 3400 MW 

instalados em quase 200 projectos concluídos.
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fotovoltaicas
centrais
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A Jayme da Costa realiza o projecto e a instalação ‘Chave-

-na-mão’ de Centrais Fotovoltaicas em vários formatos:

• Solo (fixas e seguidores)

• Edifícios

• Estufas

A realização da operação e da manutenção do parque pelas 

nossas equipas especializadas assegura os mais elevados níveis 

de rendimento da instalação.

Nos mais de 140 projectos realizados por todo o mundo a potência 

instalada supera os 320 MW.

Projecto e instalação   
‘Chave-na-mão’ 
de Centrais 
Fotovoltaicas
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SUBESTAÇÕESSUBESTAÇõES
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SUBESTAÇÕES REDES
DE AT

A Jayme da Costa possui elevada experiência na execução deste 

tipo de instalações, com projectos em todo o mundo, englobando a:

• Construção	civil	da	Subestação

• Instalação	eléctrica

• Ligação	à	rede

• Comissionamento	e	colocação	em	serviço.

Nas nossas referências encontram-se, a EdP (Portugal), EdF 

(França), UTE (Uruguai) e vários clientes privados. Já colocou 

em produção mais de uma centena de instalações e mais de 

2400 MW.



O conhecimento da Jayme da Costa neste tipo de projectos 

permite a sua realização tipo ‘Chave-na-mão’, englobando:

• Construção	civil do aproveitamento hidroeléctrico

• Concepção	e	desenvolvimento das peças hidromecânicas

• 	Fornecimento	 e	 instalação do equipamento eléctrico e

electromecânico - quadros eléctricos, turbinas, alternadores, etc

• Instalações	eléctricas de MT e BT

Várias de dezenas de aproveitamentos realizados elevam para 

quase 200 MW a potência instalada neste tipo de projectos.

HIDROELÉCTRICOS
APROVEITAMENTOS



A unidade industrial da Jayme da Costa conta com mais de 

30 000 m2 de área onde se produz diversa aparelhagem de MT 

e BT de concepção própria:

• Seccionadores e interruptores seccionadores até 36 kV

• Quadros de MT e BT

• Aparelhagem BT

• Armários de distribuição de BT

• Armários de comando de redes eléctricas

Possui um laboratório interno de alta tensão para realizar os 

diversos ensaios eléctricos à aparelhagem produzida. 

A aparelhagem Jayme da Costa está presente na rede eléctrica 

nacional e estrangeira há várias dezenas de anos.

ApArelhAgeM
eléctrica



Jayme da Costa  
Mecânica e Electricidade, S. A.

Rua de Murraceses, 550 - Apartado 70
4416-901 Pedroso
Portugal

Telefone +351 227 470 250
Fax +351 227 640 548

www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa Energie 
SARL

57, Esplanade du Générale de Gaulle
92081 Paris  La Défense Cedex
França

Telefone +33 (0) 146 965 656
Fax +33 (0) 146 965 657

www.jcenergie.fr
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa 
Ingeniería y Sistemas, S. A.

Avda. Luis Herrera 1248, Piso 12
Buceo, CP 11300
Montevideu
Uruguai

Telefone +598 2623 65 17

www.jaymedacosta.uy
jaymedacosta@jaymedacosta.pt

Jayme da Costa  
Engenharia e Sistemas, Lda

Rua das Cinco Casas 
Bairro de São João Francisco de Assis
Viana, Luanda
Angola

Telefone +244 222 394 795
Fax +244 222 338 539

www.jaymedacosta.pt
jaymedacosta.ao@jaymedacosta.pt

APCER
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001

AFNOR
ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001


